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Aparkaleku gutxiago
izango ditu Laskoain
kale eraberrituak
Ekarpenak jaso ondoren, azken proiektua egingo da,
eta urtarrilean hasiko dira lanak. Besteak beste,
oinezkoen mugikortasuna lehenetsi nahi du udalak. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Bertako bizilagunek denbora lu-
zez itxarondako urratsa eman be-
rri du udalak. Laskoain kalearen
egungo egoerak eraberritze bat
eskatzen zuen. Zaharkituta dago,
eta ez irisgarritasun arazoei, az-
piegiturei edota zoladurari erre-
paratuta bakarrik, baita hiri-eki-
pamenduei dagokienez ere. Une
honetan, 35 aparkaleku plaza
arautu (TAO) daude bertan, baita
mugikortasun murriztuko per-
tsonentzako beste bat, eta zama-
lanetarako beste hiru ere.
Horregatik, kaleari urbanizazio

ikuspegi berri bat emateko as-
moz, eta bertako irisgarritasuna
hobetzeko helburuarekin, hiru
proposamen ezberdin aztertzen
ari da udala. Duela bi aste aurkez-
tu zitzaizkien auzotarrei eta ber-
tako merkatariei hiru proposa-
menak, euren ekarpenak egin
ahal izateko. Horiek jasotakoan,
kontuan hartuko dira Tolosako
Mugikortasun Jasangarriaren
Plan berriaren irizpideak, erabe-
rritzeari dagokion azken proiek-
tua gauzatu, eta lizitazioa mar-
txan jarri aurretik. Lanak, 2020ko
urtarrilean hastea aurreikusten
dute.
Hiru proposamenetan, besteak

beste, oinezkoen mugikortasuna
eta zerbitzuak mantentzea eta
hobetzea, kaleko apaingarriak
jartzea edota argiteria hobetzea
lehenesten da. Guztiek hobetzen
dute oinezkoentzako tokiaren za-
balera, trafikoari eutsiz; ez diote
kalterik eragiten ibilgailuen zir-
kulazioari, orain arte bezala ja-
rraituko duelako. Alderik aipaga-
rriena, berriz, proposatzen diren
aparkaleku plazen kopuruak (0, 8
eta 18), eta ondorioz, galtzadaren
eta espaloien zabalera da.
Gainera, aurrez Errementari

eta Gudari kaleetan egin bezala,
eraberritzeak Gune Biziak pro-
grama kontuan hartu beharko
du, betiere, kalearen ezaugarrie-
tara egokituz. Kalearen izaera ko-
mertziala aplikatzea da helburua,
bertan aurkitzen diren lokal hu-

tsak merkaturatuz eta erakargarri
bihurtuz.
Olatz Peon alkateak azpimarra-

tu duenez, Laskoain kalea erabe-
rritzea proiektu estrategikoa da,
beharra edukitzeaz gain, mugi-
mendu handiko bi kale lotzen di-
tuelako. «Oinezkoentzako tokia

berreskuratzen jarraitzen dugu,
jasangarritasuna hobetzen eta
zerbitzuak berritzen. Sektore eko-
nomikoari begira, tolosar nahiz
bisitarientzat, herri atseginagoa
izan dadin urratsak ematen ari
gara».

LEHENAK, ALDAKETA GUTXI
Lehen irtenbideak, egun kaleak
duen formatua ahalik eta gehien
errespetatzen du, irisgarritasun
eta ingurumen irizpideak apli-
katuz. Hori dela eta, San Fran-
tzisko ibilbidearen ondoko oi-
nezkoentzako zatia mantentzen
du eta ibilgailuentzako sarrerari
eusten dio (Paulo Rekondo kale-
tik). Horrez gain, espaloiaren eta
galtzadaren artean, maila edo
koskarik ez izatea aurreikusten
da.
Ibilgailuak espaloira igo dai-

tezkeen guneetan, hiri-altzariak,
zuhaixkak eta argiztapen ele-
mentuak jarriko dira. Zamalane-
tarako gunea antolatu da, eta
edukiontzietarako gune berri bat
jarri da. Aparkaleku kopurua,
oraingoa baino txikiagoa da
(orain, 35; lehen proposamena-
rekin, 18). Mugikortasun murri-
tzeko pertsonentzat erreserbatu-

tako plazari eusten zaio, baita za-
malanetarako erreserbatutako
hiru plazei ere.
Esnea saltzeko makinak toki

berean jarraituko du, espaloiko
argiteria eraberrituko da, 5 me-
trotako zutabe berriak ipinita,
eta bertan Tolosako ohiko baldo-
sa jarriko da. Galtzadan, berriz,
aglomeratutako asfalto moduko
bat ezarriko da, Nafarroa etorbi-
dean eta Gudari kalean bezala.
Eserlekuak jartzea ere aurreikusi
da eta zerbitzuen azpiegiturak
eraberritu egingo dira. Aurre-
kontu osoa, 553.251 eurokoa da,
gutxi gorabehera. 

APARKALEKURIK GABEKO
ALTERNATIBA
Bigarren aukeraren bitartez, iris-
garritasunean irabazi nahi da.
Laskoain kalea, San Frantzisko
ibilbidea eta Lizardi olerkariaren
parkea, eta Oria ibaiko paseale-
kua lotzen dituen oinezkoentza-
ko ardatz nagusia izatea aurrei-
kusten da. Kasu honetan, kaleko
aparkalekuak kendu nahi dira,
espaloien zabalera eta oinez ibil-
tzeko eremua handitu ahal izate-
ko. Horrela, kalea gehiago ekipa-
tzea eta bertako dendak eta ne-
gozioak indartzea dira helburu
nagusiak.
Aldaketarik handiena ibilgai-

luentzat etorriko litzateke. Egun
dauden 35 aparkaleku plazak
kenduko lirateke, nahiz eta trafi-
koak eta zama-lanetarako apar-
kaleku plazak bere horretan
iraun. Kasu honetan ere, ez da
maila edo koskarik aurreikusten
espaloiaren eta galtzadaren arte-
an, eta ibilgailuak espaloietara
igotzea debekatzeko bolak jarri-
ko dira. Gainerakoan, lehen au-
keran proposatutakoari eusten
zaio. Kasu honetan, gutxi gora-
beherako aurrekontua, 575.850
eurokoa da.

AURREKOEN KONBINAKETA
Hirugarren eta azken proposa-
menean, berriz, lehen eta biga-
rren aukera nahasten dira, bien
ekarpenen arteko oreka bilatu
nahian. Hori dela eta, kalea oi-
nezkoentzat berreskuratutako
gune bihurtuko litzateke, apar-
kamendu plazen kopuruan izan-
go lituzkeen ondorioak arinduz.
Proposamen hau aukeratuz

gero, egun dauden TAO aparka-
lekuko 35 plazetatik 27 kenduko
lirateke. Bestela, lehen aukeran
bezala, zama-lanetarako eta
edukiontziak jartzeko guneak
jartzeari, argiteriari eta eserle-
kuen antolaketari, eta hiri-altza-
rien ekipamenduari eutsiko
zaio. Azken eraberritze aukera-
ren aurrekontu totala, gutxi go-
rabehera, 564.670 eurokoa da.

Egun duen egoeragatik, udalak «beharrezkoa» ikusten du Laskoain kalea eraberritu eta irisgarriago bihurtzea. J. A.

Banatzailea

Tolosaldea.34 urteko mutil gaztea
almazeneko lanak, banaketa edo
kamioi txikiarekin lan egiteko prest.
CAP eta karretillero karnetak. Lane-
rako gogoarekin. 618 254 960.

IRAGARKI LABURRAK
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kultur elkarteko ordezkaria, Mi-
kel Egibar zizurkildarra.
Zergatik eman zenuen baiez-
koa?
Lana bezala ondo datorkit eta,
Villabonakoa eta ikastolan ikasi-
takoa izanik, polita da niretzako
ekimen honetan parte hartzea.
Eta erronka da, batez ere. Ikas-
turte honetan, Zubimusu ikasto-
lan bertan, Haur Hezkuntzako
irakasle bezala aritu naiz eta al-
daketa izango da niretzako.
Hastapen taldea aipatu duzu.
Zeintzuk bildu zarete bertan?
Guraso batzuk, zuzendaritzako
kideak, Egibar bera eta nik parte
hartu izan dugu. 20 bat lagun
guztira.Talde hori desegin egin-
go da ordea eta irailetik aurrera
batzordeak jarriko dira martxan.
Batzorde ekonomiko bat egongo
da, komunikazio talde bat eta
gazteekin ere zerbait egin nahi
dugu. Hori antolatzen hasiko
gara orain.
Kilometroak festa 2020tik au-
rrera  eraldatu egingo dela ira-
garri zuten Ikastolen Elkarte-
tik. Zerbait aurreratzerik bai?
Gehiegi ere ez. Ez dakigu nola
gauzatuko den. Ideia urtean ze-
har ekimen gehiago antolatzea
da, egun bakarrean guztia kon-
tzentratu gabe. Urriko lehen
igandeko jaiak jarraituko du bai-
na urtean zeharreko lanketa bat
egingo da. Villabonan milime-
troak jaia egin zenekoa izan dai-
teke adibide bat. Azken batean,
aurreko ereduak lanerako jende
asko eskatzen du, ia 2.000 lagun.
Dimentsio handiegia hartu du
eta festa erraldoiaren testuingu-
ruan kontsumo eredu batzuk
errotu dira. Horri buelta bat
eman eta aldaketarako norabide
horretan, lehen urratsa Amasa-
Villabonan emango dugu.
Aurkeztuko al duzu Zubimu-
su eskola?
Azken urteotan iraultza moduko
bat eman da ikastolan. Asko al-
datu da, eraikina egokitu egin
da. Konfiantzaren pedagogia za-
baltzen ari da eta gaur egungo gi-
zartera egokitzen ari da ikastola.
Pauso handiak eman ditugu az-
ken urteetan, ni ikasle nintzen
garaitik gaur arte aldaketa han-
dia izan da. Alde horretatik,
proiektu hori babesteko balioko
du Kilometroak jaiak baina ez
bakarrik ekonomikoki, bestela
ere bai. Herrira zabaltzeko balia-
tu nahi dugu eta herrian kohe-
sioa bultzatzeko giltza izan nahi
luke festa honek, herriko beste
hezkuntza proiektuekin elkarla-
nean.
Lehen aldia da bailaran Kilo-
metroak festa ospatuko dela.
Hori da. Beti eskatu izan den
gauza bat da eta orain egokitu

J.M.

«Herrian kohesioa
bultzatzeko giltza
izan nahi luke
festa honek»
GAIZKA EZEIZA
KMK 2020-KO KOORDINATZAILEA

Ikastolen Elkartean egin duten gogoetaren
harira, itxuraldatuta etorriko da Kilometroak
festa datorren urtetik aurrera; aro berrian,
lehena, Zubimusu ikastolak antolatuko du

Jon Miranda Amasa-Villabona

Amaitu berri den ikasturtean
irakasle ibili da Gaizka Ezeiza
(Amasa-Villabona, 1991) 2 urteko
gelan. Udaberri hasieran, Kilo-
metroak festaren koordinatzaile
postua eskaini zioten eta bi lan-
gintzak partekatu ditu hilabete-
otan. Irailetik aurrera, dedikazio
osoz, datorren urteko ekimena
antolatzen ibiliko da.
Oraindik puska bat falta da Ki-
lometroak jaia iristeko, baina
hasiak zarete prestatzen.

Bai. Badaramagu denbora bat
hastapen taldekoak biltzen eta bi
pintxo tertulia egin ditugu. Gu-
rasoak eta herritarrak gerturatu
dira eta jaiaren inguruan trans-
mititu nahi ditugun balioen in-
guruan hitz egin dugu nagusiki.
Noiz hautatu zintuzten koor-
dinatzaile?
Zuzendaritzako bi kidek eskaini
zidaten eta baiezkoa eman nuen,
niretzako erronka bat delako.
Pare bat hilabete daramatzat la-
nean, baina nirekin batera elkar-
lanean ariko da, Kilometroak

zaigunean maila eman beharko
dugu. Amasa-Villabona eta Zi-
zurkilen ematen ditu eskolak
Zubimusu ikastolak eta bailara-
ko ikasleak ere etortzen dira gu-
rera. Beraz, Aiztondo bailarako
herrien arteko lana bultzatzeko
balioko du hitzordu honek. 
Zein pauso emango dituzue
aurrerantzean?
Urrian testigua hartuko dugu Za-
rautzeko ikastolakoen eskutik.
Hortik aurrera zehaztuko ditugu
hurrengo pausoak. 
Logoa eta leloak aukeratuta al
dauzkazue?
Leloa itxuratuta dago, baina aur-
kezpen egunera arte ezkutuan
edukiko dugu. Logoa datozen as-
teetan erabakiko dugu. Irudi ho-
rren lanketan gurasoek eta herri-
ko jendeak hartu du parte. Villa-
bona, Amasa eta Zizurkilgo ikur
izan daitezkeenak aipatu geniz-
kien: industria, landa inguru-
nea, zubia... Jasotako proposa-
men horiekin guztiekin, fusio
lan bat egin eta logo bakar bat
osatuko dugu.
Pintxo tertulietan izan den
parte hartzearekin kontentu
al zaudete?
Bai, egia esan, oso gustura gau-
de. Aurrenekoan 80 pertsona
egon ginen eta bigarrengoan gu-
txiago, une horretan herrian bes-
te gauza asko zeudelako. Uler-
tzekoa da. Baina balorazio positi-
boa egin dugu, saio dinamikoak
egin ditugulako. Ikastola gure-
tzako zer den eta festa honekin

zein balio landu nahi genituzke-
en aztertu genuen. 
Eta zein kezka agertu dute
parte hartu dutenek?
Ikastolaren proiektuari atxiki-
mendua agertzen diote, baina
batez ere euskararen inguruan
agertu dute kezka. Gero, gure ar-
teko kohesioa da mahai gainean
jarri duten puntuetako bat. He-
rrian bertan, ikas-komunitate di-
ferenteen artean egon daitekee-
na eta baita Amasa-Villabona eta
Zizurkilen artekoa ere. Aukera
bat bezala ikusten dute Kilome-
troak festa gai horiei behingoz
heltzeko.
Zein asmo dituzue uda parte-
rako?
Orain hastapen taldea desager-
tuko da eta batzordeak irailetik
aurrera hasiko dira lanean, baina
materiala saltzeko denda egongo
da herrian eta hori atontzen hasi
beharko dugu udan. Non eta
nola egin pentsatu beharko
dugu. Jendea, hala ere, laguntze-
ko prest agertu da eta hori esker-
tzekoa da.
Ze dei zabalduko zenuke Aiz-
tondo  bailarako herritarren
artean?
Hezkuntza arloan egon dira ez-
tabaidak eta horiek gainditzeko
pauso bat eman dezakegu jai ho-
nekin. Kilometroak festak ez du
zertan izan behar ikastolako in-
guruarentzat soilik. Euskararen
alde dagoen komunitate guztia-
rentzat zabaldutako hitzordua
izatea nahi genuke.
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Udan ere Saiaz
Mankomunitatea
ez dago geldirik
egoteko
Bidania-Goiatzekoek irteera egin
dute; Albizturren Eguneko Arreta
zerbitzua zabalik dago
Erredakzioa 

Saiaz Mankomunitatetik ekaina-
ren 19an irteera egin zuten. Bida-
nia-Goiatz eta Errezilgo eguneko
zentroko onuradunak, etxez-
etxeko laguntza zerbitzuko zen-
bait onuradunekin batera, txan-
goa egin zuten Zumaira. Bertan
Marina Berri Jatetxean otordu
ederra egin zutela azaldu dute,
eta bide batez, jatetxeko langile-
ei eskerrak eman nahi izan diz-
kie, «talde osoari eskainitako
arreta bereziagatik».

Irteerez gain, Saiaz Mankomu-
nitateak Albizturko Udaleko
Eguneko Arreta zerbitzua bide-
ratzen du. Dagoeneko 10 lagu-
nek izena emana dutela azaldu
dute. Eguneko Arreta zerbitzuan
memoria lantzeko ariketak,
esku-lanak, kantak eta abar lan-
tzen dituzte. Mankomunitatetik
azaldu dutenez, oraindik izena
emateko aukera guztiak zabalik
daude. Horretarako, Saiaz Gizar-
te Zerbitzuekin jarri behar da ha-
rremanetan, 943 68 11 28 telefo-
no zenbakira deituta.

Bidania-goiaztarrak Zumaira egin dute irteera, errezildarrekin batera. ATARIA
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Albizturren Eguneko Arreta zerbitzua martxan da. ATARIA

Ikasturteko azken
paseoa Ibarra
Martxanentzat
Gizarte gaietako zinegotzi berria,
Nagore Zubillaga, izan dute lagun 

Erredakzioa 

Galdu ezin den hitzordua izaten
dute ostegunero Ibarra Martxan
taldeko kideek. Elkartu eta lagu-
nartean ibilaldi bat egiteko aitza-
kia ederra izan dute. Orain, or-
dea, uda iristearekin bat etenal-
dia egingo dute, datorren urrira
bitarte. 
Ostegunero 40 lagun inguru-

ko taldea bildu ohi da ibilaldia
egiteko. Norbanako, talde eta
eragile askoren laguntza izaten

dute guztia antolatzeko. Besteak
beste, Bizi Nahi elkartea, Gara-
gune, Ilarki, Uzturpe Ikastola,
Merkatarien elkartea, San Barto-
lome parrokiako gaixoen pasto-
rala eta Ibarrako osasun etxeare-
na. Ikasturteko azken paseoan,
Gizarte gaietako zinegotzi be-
rriak, Nagore Zubillagak hartu
du parte. Ikasturteari amaiera
emateko, Garaguneko lagunek
hamaiketakoa eskaini diete par-
te hartzaile guztiei eta festa giro-
an amaitu dute ikasturtea.

Ibarra Martxaneko kideak udal ordezkariekin San Inazioko parkean. ATARIA

Herrira sartzeko bidea
itxi egingo dute 
bihar eta etzi
IRURA // Irungo noranzkoan, Iru-
rara sartzeko bide adarra itxi
egingo dute N-1 errepideko la-
nengatik. Errepide mozketa
ekainaren 27ko 22:30ean hasiko
da, 28ko 04:30ak arte. Irurara
sartzeko, Villabona-Amasako 
N-1 441etik joan beharko da. Gi-
puzkoako Foru Aldunditik azal-
du dutenez, desbideraketa behar
bezala seinalizatua egongo da .

Hostotsa
Abesbatzaren
kontzertua
LIZARTZA // Datorren larunbate-
an, ekainak 29, 20:00etan Lizar-
tzako Hostotsa Abesbatzak Je-
sus Mari Esnaolaren zuzendari-
tzapean, kontzertua eskainiko
du herriko elizan. Kantuz, Zure
Itsasoa ikusiko balitz, Aleluia,
Lau Teilatu, Zuregana noa, One
Love, Itzultzako Bardoa, Saga-
rra jo!, Oihu Loreak, So Long Ma-
rianne, Goizean argi hastian eta
Akerra zen izango dira kantatu-
ko dituzten abestiak.

Larunbatean mendi
irteera egingo dute
Riglosko Malloetan 
BERASTEGI // Aldin Mendi Elkar-
teak Riglosko Malloetan zehar
ibilaldia antolatu du ekainaren
29an, larunbatean. 06:30ean ir-
tengo dira Berastegiko plazatik,
Huesca aldera joateko. Aldinetik
azaldu dutenez, edonork egiteko
moduko ibilaldia izango da ekai-
naren 29rako antolatu dutena.
Mendi elkarteko kideek aurrez
eurekin harremanetan jartzea
eskatu dute. Horretarako ondo-
rengo telefono zenbakiak jarri
dituzte: 688 63 0906 eta 690 07
57 22.

Jaietan jubilatuen
hamaiketakoan parte
hartzeko deialdia
ALEGIA // Bi aste pasatxo gera-
tzen dira Alegiako jaietarako.
Hitzordu klasikoetako bat izaten
da jubilatuen mendi ibilaldia eta
ondorengo hamaiketakoa. Uz-
tailaren 15ean 11:00etan plazan
ospatuko den hamaiketakoan
parte hartu nahi dutenek, zaba-
lik dute izena emateko epea. Uz-
tailaren 5a izango da horretara-
ko azken eguna eta interesatuek
jubilatuen egoitzan edo kultur
etxean eman dezakete izena.

ERRETIRODUNEN FESTA
Bidania-Goiatzen eta Leaburu-Txaraman Erretirodunen
Egunak ospatu dituzte. Bidania-Goiatzen herriko dantzarien
emanaldia ikusi zuten, meza ondoren. Leaburu-Txaraman,
Sanpedroei itxaron gabe egin zuten festa. Meza, dantzariak,
bazkaria eta bertsolariak izan zituzten. Egaña eta Lizasore-
kin batera trikitilariak izan zituzten. ATARIA



Uztailaren 1etik
11ra izango dira
auzolandegiak
Bedaion  
Larrañetako iturria eta Inpernuerrekako
garbitokia berreskuratuko dituzte gazteek;
hilaren 30a baino lehen eman behar da izena 

Eneritz Maiz Etxarri Bedaio

Tolosako Udalak uztailera begira
gazteei begirako auzolandegiak
antolatu ditu. Uztailaren 1etik
11ra izango dira, eta aurten, Be-
daion dute kokalekua.
Garbitokia eta bere ingurunea

berreskuratzen egingo dute lan,
eta udalak izen ematea zabalik
du. Auzolandegietan parte hartu
nahi dutenek hilaren 30a bitarte
dute izena emateko aukera. Eu-
ren borondatez eta ordainetan
ezer jaso gabe aritu behar dute
gazteek, «aldi batez elkarrekin
bizi eta gizarte osoarekin zeriku-

sia duen proiektu batean parte
hartzen dute», diote udaletik. 
2002 eta 2007 urte bitartean,

biak barne, jaiotako Tolosako
gazteei zuzenduta dago auzolan-
degia. Doakoa da, eta goizez ari-
ko dira lanean 09:30etik 13:30era
bitartean. 
Irteera Tolosako San Frantzis-

ko eliza pareko autobus geltoki-
tik izango da egunero. Parte har-
tuko duten gazteek Inpernuerre-
kako garbitokirako bidea,
Larrañetako garbitokia, Larrañe-
tako iturria, eta Bedaio eta
Amezketako mugan dagoen zu-
bitxoa berreskuratuko dituzte.

Eskerrik asko 

Lehenik eta behin eskerrak
eman nahi dizkiet ikazte-
gietarrei beste lau urtez
Ikaztegieta ordezkatzeko

aukera emateagatik. Orain lau
urte bezalakoxe ilusioarekin har-
tzen dut kargua eta esan, pasa
den legealdian bezala, ikaztegie-
tar guztien alkate izaten saiatuko
naizela.
Eskerrak eman, bukatu berri

dugun legealdian taldekide izan
ditudanei; musu truk herriaren
alde egin duten lan guztiagatik.
Ohore bat izan da zuek taldekide
izatea. Asko erraztu izan dizki-
dazue lanak eta oso oroitzapen
politarekin geratzen naiz. Orain,
disfrutatu ezazue udaleko zere-
ginek denbora horretan kendu
dizueten denbora libreaz.

Eskerrak eman nahi dizkiet
baita ere, atzetik herriaren alde
lan egin duten herritar guzti ho-
riei. Bai lantaldeetako bileretan
edo antolatu diren ekitaldi guz-
tien antolakuntzan parte hartu
duten guztiei; beraien lana ere
ezinbestekoa izan da. Hasi berri
dugun legealdi honetan ere,
nahi duen herritar orok, aukera
izango du herriaren alde lan egin
nahi badu.
Taldekide berriei eskerrak

eman nirekin taldean etortzeko
aukera egin duzuelako, hau
dena ez da berria zuentzat, beraz
ziur nago primeran egingo du-
zuela zuen lana.
Eta oposizioko hiru zinego-

tziei esan, elkarlanerako ateak
irekita dituztela.

Bakarne Otegi Jauregi  
Ikaztegietako alkatea

GUTUNA

IKASTURTEA BUKATUTA
Eskolako haurren moduan amaitu du ikasturtea Alegiako
Txintxarriak Martxan ekimenak. 29 irteerarekin pasa den
astean eman zioten amaiera. Helburua adineko jendea ha-
rremanak izatera eta ariketa fisikoa egitera bultzatzea da.
Hirugarren denboraldia osatu dute, eta parte hartze maila
ona izan duela azaldu dute antolatzaileek. Alegiako 
Udalak eta hainbat eragilek elkarlanean antolatzen duten
ekimena da eta «pozik» azaldu dira. Hamaiketakoan 
zapiak oparitu zizkieten. ATARIA

TIPI-TAPA
Ikaztegieta Tipi-Tapa iraile-
an jarri zuen martxan uda-
lak, eta ostiralero atera dira
kalera adinekoak bolunta-
rioz lagunduta. Atzegik
duen Etxeguneko kideek ere
ostiralero parte hartu dute,
eta «gustura» ibili dira. He-
rriko eskolak  parte hartu
du, eta txandaka, haurrak
ere Tipi-Tapan ibili dira. Ki-
rola egiteaz gain, elkarrekin
hitz egiteko eta ezagutzeko
aukera eman die. Ikasturtea
amaituta udan oporrak
izango dituzte. ATARIA

Era berean, inguruak ere txu-
kunduko dituzte. 
Izen ematea kultur etxean

egin behar da, 10:00etatik
13:00etara edo 16:00etatik
19:30era bitartean. NANaren eta
gizarte segurantzako txartelaren
kopiak aurkeztu beharko dira
izena emateko unean. Informa-
zio gehiago nahi duenak gazte-
ria@tolosa.eus helbidera idatzi
dezake edota 943 67 03 83 telefo-
no zenbakira deitu.
Uztailaren 12an, ostiralean,

auzolandegian parte hartu du-
ten gazteek Sendaviva parkera
doan joateko aukera izango dute.

FAMILIENTZAKO IBILBIDEA
Tolosako Udala mendi ibilbide-
ak berreskuratzen ere ari da, eta
Bedaion bertan, familientzako
ibilbide motz bat garatu nahi du
berreskuratuko diren leku horie-
tatik barrena. Bi ordu eta erdian
egiteko moduko bidea izango da.
7,7 kilometroko luzera izango
du, 390 metroko desnibelarekin.
Bedaioko plazatik abiatu eta Na-
farroako Azkarate herrira doan
bidea hartuko da. Pagadietatik
barrena, Elosu mendi gainaren
azpitik eta Balerdiren magaletik
pasako da ibilbidea.
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Davila eta Alvarezentzat
brontzea, Espainiakoetan

Erredakzioa Zizurkil

Ekainaren 8an eta 9an jokatu
zen txapelketa, Madrilen. Ema-
kumeen txapelketan, Susana
Davilak brontzea lortu zuen, bai-
na Danok Danenatik azaldu du-
tenez «gaizki lehiatu zen». Gizo-
nezkoetan Igor Sasiainek 5. pos-
tua lortu zuen, oso maila onean
lan egin ondoren. «Ezin dugu
berdina esan bere anaia Jon Sa-
siainegatik, ez baitzen bere egu-
na izan; bi denboralditan altxal-
di nuloak egin zituen».
Villabona eta Zizurkilgo halte-

rofilia taldetik azaldu dutenez,
lan bikaina egin zuena Mikel Al-
varez izan zen. «Taldeko txapel-
dunari maila zailenean lehiatzea

egokitu zitzaion, 81 kilotan, na-
zioarteko maila duten aurkari
batzuen aurka, beraz. Baina beti-
ko moduan, zuen guztia eman
zuen, batere kikildu eta beldurtu
gabe, eta brontzezko hiru domi-

na ekarri zituen etxera. Txapel-
dun honek, beti lortzen du po-
diumera igotzea. Danok Danena
taldearen izena eta Villabona eta
Zizurkil herriena ere gorenean
uzten saiatzen da beti».

Espainiako Halterofilia Txapelketa jokatu da seniorretan; Danok
Danenako pultsulariek lau domina lortu dituzte.

ESPAINIAKO TXAPELDUNA
Irene Caminos, trial txirrindularitzako elite mailan garaipe-
na lortuta, Espainiako txapeldun geratu da. Cartagenan egin
da txapelketa eta Caminosek 26 puntu lortu ditu. Bigarren
sailkatuak, Alba Hidalgok, 56 izan ditu. Tolosarrak lehiaketa
«oso ona» izan zela azaldu du, eta bizikleta gaineko sentsazio-
ak «oso onak» izan zirela. ATARIA

FINALERDIETAN, LARRARTE
Laboral Kutxa Emakume Master Cup San Fermin Torneoko
finalerdiak jokatuko ditu Miren Larrarte pilotari bidania-
rrak. Uztailaren 6 eta 7ko asteburuan jokatuko dira partida
horiek, Lizarran. Naroa Elizalde izango du bikote eta Amaia
Jaka eta Maite Ruiz de Larramendiren aurka lehiatu beharko
dute. Irabazten duen bikoteak Labrit pilotalekuan jokatuko
du finala, uztailaren 13an, 11:30ean. ATARIA

Mikel Alvarez Madrilen, saria jasotzen. ATARIA

Ait Chaou eta Iturria, Flysh
Traileko protagonista 
Erredakzioa

Zumaia Flysch Trail proban bi-
garren izan da Hassan Ait Chaou
billabonatarra maratoi distan-
tziako proban, asteburuan. Bere
aurretik Oier Ariznabarreta iritsi
zen, 3.34.47ko denboran. Ait
Chaouk 8 minutu eta 25 segundo
gehiago behar izan zituen. 
Ane Iturriak junior mailan ira-

bazi zuen, 22,2 kilometroko dis-
tantzian, 2.05.08ko denbora egi-
nez. Hassan Ait Chaou eta Ane Iturria, asteburuko lasterketan. ATARIA
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Imanol Garcia Landa Ibarra

Leyma Basquet Coruña taldeare-
kin egin berri du hitzarmena
Gaizka Maizak (Ibarra, 1996).
Urrezko LEB ligako, bigarren
mailako, taldea da, eta bi urtera-
ko hitzarmena egin du. Azken
urteak Gipuzkoa Basket taldean
eman ditu Maizak, lehen hiru ur-
teak batez ere bigarren taldeare-
kin, eta azkenekoa lehen taldea-
rekin ACB mailan. 
Nola iritsi da Galiziako talde
batekin fitxatzeko aukera?
Denboraldia bukatu zenetik, Gi-
puzkoa Basketen entrenatzailea
nuen Sergio Garciak Leyma Bas-
quet Coruña taldearekin fitxatu
zuen, eta lehenengo momentu-
tik Sergio beraren partetik babes
osoa izan dut. Berak esan zidan
ea nahi nuen talde horretara
joan eta bertako proiektua ere
azaldu zidan. Coruña klub beza-
la garrantzitsua da Urrezko LEB
ligan eta lehenengo momentutik
gauzak erraz jarri dizkidate fitxa-
keta egiteko.
Gipuzkoa Basketekin nola-
koa zen harremana? 
Jada ez nuen hitzarmenik Gi-
puzkoa Basketekin, ACB ligatik
Urrezko LEB ligara jaitsi eta gero
hitzarmen guztiak puskatu zi-
ren, eta beraz, libre nengoen
nahi nuena egiteko. Beraiekin
hitz egiteko deitu zidaten, baina
beraien epeetatik kanpo nenbi-
len. Oraindik entrenatzaile bila
zeuden eta esan zidaten nirekin

kontatuko zutela ziur aski, baina
ez nekien entrenatzailea zein
izango zen, zer asmo izango
zuen, eta nahiz eta beraiek esan
nirekin kontatzen zutela, azke-
nean entrenatzailea da jokala-
riak kantxan jartzen dituena, eta
entrenatzailearen iritzia jakin
gabe ez nuen nahi pauso hori
eman. Coruñak hasieratik gau-
zak oso erraz jarri dizkit, eta Ser-
giok, entrenatzailea izango de-
nak, babestu nau azkenean. 
Ohikoa izaten al da bi urtera-
ko hitzarmena egitea?
Normalean ACB ligan bi, hiru
edo lau urteko kontratuak izaten
dira, baina Urrezko LEB ligan
normalena da urte bateko kon-
tratua izatea. Gero badakizu
denboraldia bukatzen denean
agian beste talde batera joan zai-
tezkeela. Bi urteko hitzarmen
bat izateak ematen dizu segurta-
sun pixka bat eta ikusita proiek-
tua serioa dela gogoz hartu dut,
egia esan.
Baduzu Coruñako taldearen
berririk? 
Aurreko urteko jokalariak ez di-
tut asko ezagutzen, berriak dire-
lako. Nik orain dela bi urte Gi-
puzkoa Basketetik utzita jokatu
nuen Urrezko LEB ligan Azpeiti-
ko taldearekin, eta Coruñan kon-
tra jokatzeko aukera izan nuen,
eta jende gehiago ezagutzen
nuen. Azpeitian taldekide izan
zen Mirza Bulic aurreko urtean
Coruñan izan zen, eta berritu du
datorren denboraldirako, beraz,

pozik berarekin berriz elkartuko
naizelako. 
Bestalde, taldearen helburuen

berri ez dut oraindik. Baina en-
trenatzailearekin hitz egin duda-
naren arabera, talde indartsu bat
egiteko lanean dabiltza. Helbu-
ruak zehatzago esango dizkigu-
te, bai klubak berak eta baita en-
trenatzaileak ere. 
ACBra, lehen mailara, igotze-
ko asmorik bai, edo horretan
saiatzeko?
Nik esango nuke, kanpotik ikusi-
ta, hasten ari den klub bat dela.
Azken urtea beraientzat ez da
ona izan, uste dut ez zirela ondo
hasi, eta ligan erdialdean bukatu
dute. Baina klub bezala indar-
tsuak dira, eta dirudienez nahiko
goran ibiltzeko talde bat izan
nahi dute. Helburu bezala nik
pertsonalki ez nuen igoera jarri-
ko, talde oso indartsuak daude-
lako. Baina helburuak jartzeko ni
ez nago, hori beste batzuen egi-
tekoa da. 
Gipuzkoa Basketekin ACBn
jaitsiera bizi izan duzu bukatu
berri den denboraldian. Nola-
ko urtea izan da?
Urte zaila izan da, bai niretzat
pertsonalki eta baita taldearen-
tzat eta klubarentzat orokorrean.
Aurreko urtean sekulako denbo-
raldia egin genuen. Orain hiru
urte Urrezko LEB ligan jokatu
zuen eta orain bi urte ACBn joka-
tu zuten, eta ni Azpeitian utzita
nengoen eta entrenamendueta-
ra joaten nintzen. Bukaerako hi-
labeteetan partida batzuk joka-
tzeko aukera izan nuen. Azken
urtean bai izan naizela ACBko
taldeko kide, eta urte zaila izan
da, gure helburua maila manten-
tzea zelako. Ez ginen ondo hasi,
lesionatu asko izan genituen, eta
alde horretatik zorte txarra izan
dugu. Bestela ere ez dugu gure

joko mailarik aurkitu ia inongo
momentutan. Azken boladan
gorakada eman genuen eta par-
tida dezente irabazi genituen,
baina egurra eman behar zen
momentutan ez ditugu partidak
atera, eta azkenean maila galdu
genuen.
Zuretzako pertsonalki zaila
izan dela esan duzu. Minutu
gehiago jokatzea espero ze-
nuen?
Nik banekien Gipuzkoa Baskete-
ko lehen taldean egon baino le-
henago, zaila izango zela minu-
tuak izatea. Baina partida ba-
tzuetan aukera izan nuenean,
kantxan egoteko aukera izan
nuenean, erantzun nuela uste
dut. Entrenatzaileak erabaki-
tzen du zein dagoen kantxan eta
zein ez, eta momentu askotan
izan nau aulkian eserita, eta ez
daukat bere kontra ezer, errespe-
tatu behar diren erabakiak izan
ziren. 
Urrezko LEB maila eta ACB
maila ezagutzen dituzu. Ze ez-
berdintasun daude?
ACB Liga Europako indartsue-
netako bat dela esango nuke, in-
dartsuena ez bada. Jokalari one-
netarikoak bertan daude, eta 
jokoak duen azkartasuna nabar-
menduko nuke. Batetik, fisikoki,
eta, bestetik, jokalariren bat ba-
karrik uzten baduzu bikoa edo
hirukoa sartzen dizutelako. De-
fentsan oso adi egon behar duzu
oharkabean ez harrapatzeko, oso
jokalari bizkorrak baitaude, ez
bakarrik fisikoki, baita mentalki
ere. Ezberdintasuna, beraz, fisi-
koki eta batez ere, mentalki da,
eta gero jokalari bakoitzaren ka-
litatea. 
Orain oporretan zaude, baina
ez zara geldirik egongo, ezta?
Oporretan nago, baina astean ze-
har ari naiz nire lanak egiten,

gimnasioan. Saskibaloiko arike-
tak egiten ditut ere. Denboraldia
bukatu denetik ez naiz geratu,
eta taldekideak izan diren Do-
nostiako beste gazte batzurekin
ibili naiz entrenatzen Donostian
izandako beste entrenatzaile ba-
tzuekin, eta egia esan, oso esker-
tuta nago aukera eman zigutela-
ko beraiekin entrenatzeko. Eta
orain ere neure kasa ari naiz en-
trenatzen, gimnasioan, mendira
joanez eta korrika eginez. Saski-
baloiko kantxako ariketak egiten
nire anaiak laguntzen dit, eta ho-
rretan oso eskertuta nago berari
ere. Azkenean badakigu gure
lana zein den eta gorputza zain-
du egin behar da. Denbora asko
egoten bazara ezer egin gabe,
gero asko kostatzen da arranka-
tzea. 
Orain arte saskibaloi jokalari
profesional bezala etxetik ger-
tu aritu zara. Aldaketa handia
izango da Galiziara joatea?
Bai. Euskal Herritik kanpora jo-
ango naiz eta faltan botako dut
hemengo jendea. Aldaketa da,
baina ohitzen joan beharko dut,
besterik ez dago. 
Lau urte egin dituzu profesio-
nal bezala dagoeneko.
Saskibaloian TAKEn hasi nin-
tzen; aurretik futbolean aritu
nintzen, eta hamabi-hamahiru
urterekin hasi nintzen saskiba-
loian. TAKEtik atera eta hiru
urte eman ditut Azpeitian, bi
urte Zilarrezko LEB ligan eta az-
kenekoa Urrezko LEB ligan. Eta
aukera izan dut azken denboral-
dia ACB ligan jokatzeko Donos-
tiako saskibaloi taldearekin.
Orain Coruñara joateko aukera
hau sortu zait, gogo handiz har-
tzen dudana. Leku berri bat da,
klub berri bat da; hemendik ate-
ratzen naiz eta niretzako pertso-
nalki erronka bat da. 

I.G.L.

«Niretzat
pertsonalki
erronka bat da
Coruñako
taldera joatea»
GAIZKA MAIZA
SASKIBALOI JOKALARIA
Bukatu berri den denboraldian Gipuzkoa
Basket taldearen ACB ligako jaitsiera bizitu
ondoren, pauso berri bat emango du Gaizka
Maizak bere ibilbide profesionalean: Galiziara
egingo du jauzi, Urrezko LEB ligan jokatzeko.
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Carza Gipuzkoa
taldeak lau
kontzesionario
berri ireki ditu 
Automobilgintza taldeak Peugeot, KIA, Fiat
eta Carza Ocasión dendak ireki ditu
Goierrin; enpresentzako zerbitzu eta
produktu sorta zabala dute 

Carza Gipuzkoa automobilgintza
taldeak Goierriko presentzia in-
dartu berri du. Eraikin berri bat
ireki du Olaberrian, eta bertan
Peugeot, KIA, Fiat eta Carza Oca-
sión markak bildu ditu. Salmenta
eta salmenta osteko zerbitzuak
eskaintzen dituzte bertan, maia-
tzetik. 
Iñausti industrialdeko eraikin

bat eraberritu du taldeak, gune
zabal eta argitsua eskainiz, eta au-
tomobilgintza teknologiako
abangoardian daude. Eraikina N-
1 errepideko 416 kilometroan
dago eta bertan zerbitzu integrala
eskaintzen dute; showroom sal-
menta dute, auto erdiberri eta au-
kerazkoak, eta salduosteko gunea
ere badute, non lan mekanikoak
eta karrozeriari lotutakoak egiten
dituzten. 
Era horretan, KIA Novocar,

Carza Gipuzkoa Peugeot, Berri
Motor etaCarza Ocasión Gi-
puzkoak bere erakusketa 1.000
metro karratu baino gehiagotan
handitu dute. Taldeak Oiartzu-
nen eta Donostian ere antzeko
guneak ditu. 
Goierriko eraikineko irekiera-

rekin Carza Gipuzkoa taldeak
bere helburu nagusietako bat
bete du: Gipuzkoako bezeroei sal-
du osteko gertuko zerbitzua es-
kaintzea, autoen mantenua
erraztuz. Horretarako, hamabi
langileko giza talde lehiakorra ja-
rri dute lanean. Gipuzkoan beraz,
ehun profesional baino gehiago
dira jada.
Taldeko kudeatzaileak, Carlos

Arreguik, esan du enpresarentzat

erronka handia izan dela eta oso
pozik daudela erronka hori «gain-
ditu izanagatik». Arreguik enpre-
saren filosofia azaldu du ere:
«Auto bat ez da ibilgailu bat baka-
rrik, mugitzeko balio duen gauza
soila; askatasuna, nortasuna, zi-
rrara... eskaintzen dituen ele-
mentua ere bada». Kudeatzaileak
adierazi duenez «taldekide guz-
tiak bere egin dute filosofia hau»,
eta hori dela eta, «nekaezin jardu-
ten dute» bezeroak gustura uzte-
ko.
Horrez gain, Arreguik zehaztu

du «inguru horretako industria
sare sendoa» dela eta, «produktu
sorta zabala» inplementatu dute-
la enpresa zein autonomoentzat,
mugikortasuna bermatzeko bai
auto industrialetan bai turismoe-
tan ere.

ASKOTARIKO BEZEROAK
Carza Gipuzkoa taldea osatzen
duten markak askotariko pertso-
nei zuzenduta daude. 
Honela, Peugeot 2018. urtean

merkatuko buru izan zen, motor
efizientea du eta goi mailako
ezaugarriak ditu. Peugeot 508 be-
rria edota Peugeot Rifter berria
daude jada Olaberriako eraikine-
an eta urteko bi merkaturatze na-
barmenenak izan dira.
KIAk, bere aldetik, 2018. urtean

salmenta oso onak izan zituen eta
merkatuko erreferentziazko mar-
ketako bat izan zen. 2018an bi oi-
narrizko modelo atera zituen,
markaren arrakasta bermatuz.
Ceed berria eta diseinu berriztai-
lea duen Sportage lur orotarako

ibilgailua aipatu behar dira, eta
baita KIA e-Niro ibilgailua. Azken
hori elektrikoa da ehuneko ehu-
nean, eta 455 kilometroko auto-
nomia elektrikoa du, sorta elektri-
koaren eskaintza osatuz.
Gainera, Fiat taldeak behar

guztietarako modeloak ditu. Ho-
rrela, Fiat Professional autoaren
sorta zabal eta moldakorrari es-
ker, behar guztietara moldatu
dira. Jeep-a esaterako 1941. urte-
tik dauzkan balioetara leial man-
tentzen bada ere, bere maniobra-
tzeko aukerak zabaldu dituzte,
eta baita konektibitatea ere. On-
dorioz, merkatuko 4x4 ibilgailu
nagusia da.
Carza Gipuzkoa taldearen erai-

kinak erdiberriak diren eta 0 kilo-
metroko autoak ditu, eta kudea-
ketarako gunea ere badu, eta guz-
tiek dute gutxieneko urtebeteko
bermea. 

Carza Gipuzkoan aurkitu daitezkeen Peugeoteko autoetako batzuk. ALESANDERE FERNANDEZ

KIA etxeko hainbat auto. ALESANDERE FERNANDEZ

Fiat autoetako batzuk, guztiak Olaberrian eskuragarri. ALESANDERE FERNANDEZ


